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FORMULARZ WYMIANY
Data:
1. PROSZĘ PODAĆ DANE

JESTEM PARTNEREM ARCHON+
DO FAKTURY

DO WYSYŁKI (jeżeli inne od danych do faktury)

Imię i nazwisko
Adres
Kontakt telefoniczny/e-mail
Nazwa firmy
NIP
Nr konta bankowego
2. PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ ZWRACANEGO PROJEKTU

ILOŚĆ

Projekt:
Nr faktury zakupowej (prosimy o dołączenie jej kopii do wymienianego projektu):
ZWRACANE DODATKI
Teletechniczne

Ogrzewanie podłogowe

Odkurzacz centralny

Solarne

Pompa ciepła

Wentylacja mechaniczna

Inteligentny Dom

Ogrzewanie kominkowe

Kosztorys

3. PRZYCZYNA WYMIANY:
projekt nieodpowiedni do działki

inne, jakie?

zmiana zagospodarowania terenu
pomyłka w zamówieniu
4. WYMIANA PROJEKTU NA:

WERSJA PROJEKTU

Projekt:

Podstawowa
Lustrzane odbicie

ILOŚĆ

PRODUKTY DODATKOWE
Teletechniczne

Ogrzewanie podłogowe

Odkurzacz centralny

Solarne

Pompa ciepła

Wentylacja mechaniczna

Inteligentny Dom

Ogrzewanie kominkowe

Kosztorys

ZGODA NA ZMIANY:

5. INFORMACJE DODATKOWE:
W przypadku odstąpienia od umowy Strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, to jest to co otrzymały. Wymieniając zakupiony
projekt architektoniczno-budowlany należy odesłać go kompletnym tj. w 4 egzemplarzach. Dodatkowo informujemy, iż ponosisz
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Produkt należy wymienić w miejscu zakupu. Wymieniając produkt
ponosisz bezpośrednie koszty jego wymiany. Produkt musi być odesłany na Twój koszt oraz pokrywasz koszty ponownej wysyłki
nowego produktu.
6. OŚWIADCZENIE
Odsyłana dokumentacja podlega ochronie na podstawie Ustawy "O prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128 poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662)".
Oświadczam, że odsyłana dokumentacja techniczna gotowego projektu domu, nie została skopiowana w części ani w całości.
Rozwiązania architektoniczne zawarte w dokumentacji nie zostaną wykorzystane w celu wykonania projektu budowlanego przez
innego projektanta.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności, zamieszczoną na stronie ARCHON+ pod linkiem:
https://www.archon.pl/polityka-prywatnosci-art-271
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